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EDITAL Nº 01 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA MONITORIA DOS CURSOS GRADUAÇÃO DA FAI 

 

  

A Faculdade do Vale do Itapecuru - FAI, por meio da Direção Acadêmica, torna 

público pelo presente Edital que estarão abertas as inscrições para MONITORIA 

REMUNERADA e VOLUNTÁRIA 2018.1, destinada ao atendimento dos Cursos de Graduação 

da FAI.  

1 - INFORMAÇÕES GERAIS:  
 

1.1 - São objetivos da Monitoria:  

 Oportunizar ao aluno monitor a experiência com o processo de ensino-aprendizagem;  

 Auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento;  

 Servir como ponto de articulação entre professores e alunos;  

 Auxiliar na execução de programas para melhoria do aprendizado.  

1.2 - Definições básicas  
 

1.2.1 - A Coordenação do Programa composta pela Diretora Acadêmica, Núcleo de Pesquisa, 

Produção e Divulgação Científica e Coordenadores de Curso da FAI deverão atuar de forma 

dinâmica, não só na organização dos processos de seleção e avaliação, como também no 

acompanhamento sistemático de suas ações.  

1.2.2 - Comissão de Monitoria: é a comissão constituída pelos Coordenadores de Curso 

e Núcleo de Pesquisa e Divulgação Científica da FAI sob a Coordenação da Diretora 

Acadêmica, que terão como atribuições gerais:  

 Definir quais disciplinas por curso que serão contempladas pela monitoria;  

 Publicar o Edital;  

 Efetuar a inscrição do aluno na disciplina pretendida;  

 Selecionar o aluno mediante o coeficiente de rendimento acadêmico:  

 Publicar os resultados; 

 Proceder à determinação dos monitores, conforme Regulamento. 

 

1.3 - Disciplinas ofertadas:  

Curso de Direito 
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 As disposições das disciplinas, conforme o quadro abaixo, correspondem a uma vaga 

de monitoria remunerada para cada turno, sendo uma para o vespertino e uma para o 

noturno. 

 

CURSO DISCIPLINAS PERÍODO C. HORÁRIA Nº DE VAGAS 

 

 

 

 

 

D 
 
I 
 

R 
 

E 
 
I 
 

T 
 

O 
 
 

Introdução ao Estudo do Direito 1º 80 1 - NOT 

Direito Civil I 2º 80 1 - VESP 

Direito Civil I 2º 80 1 - NOT 

Direito Civil I 3º 72 2 - NOT 

Direito Civil I 3º 72 1 - VESP 

Direito Penal I 3º 72 1 - VESP 

Direito Penal I 3º 72 1 - NOT 

Direito Processual Civil I 4º 72 1 - NOT 

Direito Constitucional I 2º 80 1 - NOT 

Direito Constitucional I 3º 72 2 - NOT 

Direito Processual Civil I 4º 72 1 - VESP 

Direito Processual Penal I 7º 72 1 - VESP 

Direito Processual Penal I 7º 72 2 - NOT 

    

    

    

    

    

  

 

 

1.4 - Período e horário para inscrição: 

 A inscrição de candidatos será feita na Coordenação do curso, no período de 09 de 

fevereiro a 16 de fevereiro de 2018 

 

1.5 - Metodologia: 

 Na seleção, o aluno será submetido apenas ao coeficiente de rendimento acadêmico 

para a disciplina pretendida. 

 Os alunos aprovados para a monitoria remunerada serão aqueles que obtiverem 

maior nota no coeficiente de rendimento acadêmico.  

 Os demais alunos aprovados serão contemplados com a monitoria voluntária que 
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implica apenas certificação. 

1.6 - Tipos de Monitoria: 

 Monitoria remunerada – a monitoria remunerada não gera qualquer tipo de 

vínculo empregatício entre o aluno e a FAI, devendo o aluno assinar o Termo de 

Compromisso. O valor desta modalidade de monitoria corresponderá a 20% do 

Salário Mínimo Vigente pago em espécie mensalmente durante três meses. 

Monitoria Voluntária - caracteriza-se pelo desempenho das mesmas funções do 

monitor remunerado, desvinculado de qualquer tipo de bônus de natureza 

pecuniária.  

 

1.7 - Documentação necessária: 

 Documentos pessoais (xerox e original para conferência): RG, CPF e histórico escolar 

atualizado devidamente registrado pela Secretaria Acadêmica. 

 Uma foto 3x4 

 

 

1.8 - Critério de aceitação: 

 São requisitos obrigatórios do aluno candidato à Bolsa de Monitoria: 

 Estar aprovado na disciplina para a qual deseja ser monitor; 

 Dedicar-se exclusivamente às atividades acadêmicas, não mantendo vínculo 

empregatício durante vigência da bolsa no horário designado para as atividades do 

programa; 

 Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vetada a cumulação desta 

com a de outros programas e/ou benefícios, não se confundindo com qualquer 

espécie de financiamento estudantil; 

 Cumprir carga horária máxima de 20 horas semanais*; 

 Não ter reprovação na disciplina que será monitor; 

1.9 – Das Bolsas 

 Serão ofertadas duas bolsas para a Monitoria Remunerada 

 

* 20 horas semanais incluindo atividades em sala de aula e atividades de pesquisa 

 

2. São requisitos obrigatórios do Professor-orientador do Programa de 

Monitoria: 

 Ser docente efetivo da FAI; 

 Não se afastar integralmente ou usufruir licença superior a quarenta e cinco dias 
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durante a vigência da monitoria; 

 

3 - Das atribuições do Monitor: 

 Auxiliar os alunos no processo de ensino-aprendizagem da disciplina; 

 Programar e desenvolver as atividades de monitoria previstas no projeto específico, 

juntamente com o professor-orientador; 

 Efetuar o controle de atendimento aos alunos e de atividades desenvolvidas; 

 Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas até o final do período letivo, que 

deve ser submetido ao professor-orientador; 

 Enviar mensalmente ao Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica 

(NPPDC) a frequência e o relatório de atividades desenvolvidas. 

 Cumprir os horários estabelecidos para a monitoria. 

 Entregar, opcionalmente, ao fim do Programa, artigo científico orientado pelo 

professor-orientador de caráter inédito nos termos determinado pelas normas 

da ABNT. 

 

4 - Das proibições ao Monitor: 

 Ministrar aulas teóricas ou práticas sem a presença do professor; 

 Desempenhar atividades não inerentes à disciplina ou às atividades relativas ao 

processo ensino-aprendizagem; 

 Assumir tarefas ou obrigações próprias e exclusivas de professores e funcionários 

técnico-administrativos; 

 

 5 - Das atribuições do Professor-orientador: 

 Programar, juntamente com o monitor, as atividades da monitoria, estabelecendo um 

plano para a disciplina a ser atendida e contemplando o acompanhamento dos 

alunos; 

 Orientar o monitor quanto à metodologia a ser utilizada no atendimento aos alunos 

da disciplina; 

 Organizar, com o monitor, horário comum de trabalho que garanta o exercício 

efetivo da monitoria; 

 Acompanhar e orientar o monitor na execução das atividades, discutindo questões 

teóricas e práticas e lhe fornecendo os subsídios necessários para a atuação; 

 Avaliar o desempenho do monitor; 

 Promover a orientação e coautoria do artigo a ser entregue. 

 

6– CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
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DATA ATIVIDADE 

  

09/02  Publicação do Edital 

09/02 a 

16/02 

 Inscrição de candidatos na Coordenação do Curso. 

  SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

19/02 a 

23/02 

 Análise da documentação de cada candidato e deferimento das 

inscrições aptas ao Programa 

  

  

 

01/03 Publicação dos Resultados 

  DETERMINAÇÃO DOS MONITORES 

01/03 a 

07/03 

 Assinatura de termo de compromisso e termo de 

responsabilidade 

01/03 a 

07/03 

 Cadastramento dos monitores 

01/03 a 

07/03 

 Elaboração do plano de atividades pelo monitor, Professor-

orientador, Coordenador de Curso. 

01/03 a 

07/03 

 Encaminhamento da documentação da Coordenação de Curso 

para Direção Acadêmica adicionando no processo o Programa de 

Disciplina. 

  Homologação do processo seletivo dos monitores pela 

Direção Acadêmica 

08/03 a 

15/03 

 Verificação dos documentos entregues; 

08/03 a 

15/03 

 Solicitação de ajuste, caso necessário, e arquivamento de 

documentos; 

08/03 a 

15/03 

 Baixar portaria de homologação dando posse aos monitores, 

comunicando aos setores competentes. 

 
6- DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

6.1 - Os casos omissos serão decididos no âmbito da Comissão de Monitoria.  

6.2 - O pagamento do valor da bolsa da Monitoria Remunerada será efetuado mensalmente 

após o envio da frequência e do relatório de atividades desenvolvidas, conforme 

procedimentos aplicados pela FAI.  

 
Caxias, 09 de fevereiro de 2018 

Francisca das Chagas Borges Torres da Silva 
Diretora Acadêmica 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA REMUNERADA 

(ALUNO) 
 

A Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI e o(a) 

aluno(a)__________________________________________________________,portador do RG nº____________________________, 

e inscrito no CNPF/MF sob o nº____________________________,residente na 

___________________________________________, telefone(_____________________________________), e-mail 

_________________________________________________________________________________________________matrícula 

nº____________________________,curso de ____________________, daqui por diante denominado monitor, 

selecionado para exercer atividades de monitoria, no semestre letivo 2018.1, da 

disciplina_____________________________________________________________________________sob a coordenação do 

professor____________________________________________________,em conformidade com o Regulamento das 

Atividades de Monitoria da FAI, assumem os seguintes compromissos: 

 

Cláusula 1ª – Obriga-se ao monitor a: I) exercer as atividades de monitoria relativas à 

disciplina e ao período letivo supra mencionados; II) auxiliar o docente nas atividades 

acadêmicas da (s) disciplina (s) citada (s) em regime de 20 horas semanais de trabalho efetivo; 

III) não cumular bolsa de monitoria com outras bolsas acadêmicas da FAI, até mesmo estágio 

remunerado, exceto a bolsa de carência; IV) prestar relatórios, mensal e semestral, de suas 

atividades. 

 

Cláusula 2ª – A FAI se compromete a: I) pagar mensalmente, a título de bolsa de monitoria, 

proporcional às horas trabalhadas, nos meses do período letivo supracitado. II) emitir o 

certificado do exercício da monitoria no final do período, caso o monitor tenha julgamento 

favorável. 

 

Cláusula 3ª – O presente termo de compromisso não caracteriza relação de emprego entre as 

partes, podendo, a qualquer tempo, ser denunciado unilateralmente, por descumprimento do 

Regulamento citado ou a pedido do monitor. 

 

Cláusula 4ª – Havendo prorrogação do período de monitoria far-se-ão as devidas anotações no 

verso deste compromisso. 

 

Caxias – MA ,_______ de _______________________ de ______________ 

 

Testemunhas: 

 

1) ________________________________________  ___________________________________________ 

Monitor 

2) _______________________________ ________    __________________________________________ 

Diretora Acadêmica 
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FREQUÊNCIA DE MONITORIA REMUNERADA 

RESUMO MONITORIA PERÍODO ____/_______        ________ PARCELA 

 

 

DATA:         /       / 

 

VISTO FAI:____________________________ 

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Coordenação Direito COTA DE 

BOLSAS: 

  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: FONE: 

SECRETÁRIA DO CURSO: FONE: 

DISCIPLINA MONITORIA:  PERIODO: 

MONITOR:  PERIODO: 

DATA ATIVIDADES CUMPRIU 

NÃO  

CUMPRIU 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Responsável Monitoria 

 

 

Secretária do Curso 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR 

 

Eu, _____________________________________________ professor da disciplina do 

Curso de _________________________________________ assumo a responsabilidade na orientação e 

supervisão das atividades de monitoria desenvolvidas pelo(a) 

aluno(a)_________________________________________________________________________________a disciplina 

______________________________________________, durante o período 2018.1 nos termos do edital que 

regulamenta este programa. 

 

Início das atividades do monitor: _____/_____/_____________ 

Tipo de bolsas:   

(     ) REMUNERADA 

(     ) VOLUNTÁRIA 

Caxias, ____ de _______________________ de_____________ 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Professor- Orientador 

 

 

 



MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, 

social e cultural de Caxias e região. 

SOCIEDADE EDUCACIONAL CAXIENSE S/C LTDA - SOEDUCA 

CNPJ – 03.963.172/0001-59 – INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA 

FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

Rua Bom Pastor, 425 – Centro – Caxias – MA 

Site: www.faionline.com.br e-mail: fai@faionline.com.br 
Fone:(99)3521-2905/3421-7000/8000 CEP: 65.607-030 – Caxias - Maranhão 

   

À Direção Acadêmica 

 

RELATÓRIO DO ALUNO 
 

MONITORIA – ALUNO (Este relatório deverá servir de apoio para a comissão de 

monitoria preencher o relatório final) 

 

RESUMO MONITORIA PERÍODO __________________/________  

 

 

 

__________________________ 
MONITOR

ALUNO: FONE 

PROFESSOR RESPONSÁVEL : FONE: 

DISCIPLINA: 

CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SIM NÃO 

Houve programação das suas atividades de monitor    

Houve participação em atividades de ensino, pesquisa e/ou 

extensão 

  

Sentia-se motivado no exercício da monitoria   

RELACIONE AS ATIVIDADES: 
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RELATÓRIO DO PROFESSOR 
 

DISCIPLINA: MÊS: 

 

ANO: 

NOME DO MONITOR: 

 

NÍVEL: 

Nº DE 

MATRÍCULA: 

CÉDULA DE IDENTIDADE 

Nº: 

 

CPF Nº 

PROFESSOR ORIENTADOR: 

D

A

T

A 

H

O

R

A

S 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

 Total de horas no mês (no máximo 40 horas) 

 

 

______________________________________ 

Caxias – MA, ______ de __________________ de ____________ Assinatura do monitor 

 
DE ACORDO: 

REPROVADO: 

 
___________________________________ 

PROFESSOR DA DISCIPLINA 

APROVADO: 

REPROVADO: 

 
____________________________________ 

Assinatura e carimbo do Coord. Curso 
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RELATÓRIO FINAL 
 

DISCIPLINA: SEMESTRE: ANO: 

NOME DO MONITOR: 

1 RELATÓRIO DO MONITOR 

1.1 HORÁRIO DE MONITORIA: 

1.2 PROFESSOR ORIENTADOR: 

1.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RESERVADO AO PROFESSOR ORIENTADOR DA DISCIPLINA 

2.1 AVALIAÇÃO DA MONITORIA: 

2.2 AVALIAÇÃO DO MONITOR 

2.3 HÁ INTERESSE EM CONTAR COM A AJUDA DESTE MONITOR POR MAIS UM PERÍODO? 

(     ) SIM                             (     ) NÃO  
 

HÁ INTERESSE EM CONTRATAR NOVO MONITOR? 

(     ) SIM                             (     ) NÃO 

  
 

Caxias – MA, ____ de _________________________ de ______________ 
 

ENCAMINHAR A NÚCLEO DE PESQUISA ATÉ O ÚLTIMO DIA DE CADA PERÍODO LETIVO 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO ORIENTADOR DA DISCIPLINA 

ESTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À DIREÇÃO 

ACADÊMICA ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL APÓS O 

ENCERRAMENTO DO SEMESTRE 

(     ) APROVADO 

(     ) REPROVADO 
_______________________________________ 

DIREÇÃO ACADÊMICA 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

(ALUNO) 
 

A Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI e o(a) 

aluno(a)__________________________________________________________, portador do RG 

nº____________________________, e inscrito no CNPF/MF sob o nº____________________________, residente 

na ___________________________________________, telefone(_____) _____________________, e-mail 

___________________________________________________ matrícula nº____________________________, curso de 

____________________, daqui por diante denominado monitor, selecionado para exercer atividades 

de monitoria, no semestre letivo 2018.1, da disciplina_______________________, código___________, 

sob a coordenação do professor_________________________________, em conformidade com o 

Regulamento das Atividades de Monitoria da FAI, assumem os seguintes compromissos: 

 

Cláusula 1ª – Obriga-se ao monitor a: I) exercer as atividades de monitoria relativas à 

disciplina e ao período letivo supra mencionados; II) auxiliar o docente nas atividades 

acadêmicas da (s) disciplina (s) citada (s) em regime de 20 horas semanais de trabalho efetivo; 

III) não cumular bolsa de monitoria com outras bolsas acadêmicas da FAI, até mesmo estágio 

remunerado, exceto a bolsa de carência; IV) prestar relatórios, mensal e semestral, de suas 

atividades. 

 

Cláusula 2ª – O presente termo de compromisso não caracteriza relação de emprego entre as 

partes, podendo, a qualquer tempo, ser denunciado unilateralmente, por descumprimento do 

Regulamento citado ou a pedido do monitor. 

 

Cláusula 3ª – Havendo prorrogação do período de monitoria far-se-ão as devidas anotações no 

verso deste compromisso. 

 

 

Caxias – MA ,_______ de _______________________ de ______________ 

 

Testemunhas: 

 

1) ________________________________________  ___________________________________________ 

Monitor 

2) _______________________________ ________    __________________________________________ 

Diretora Acadêmica 
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FREQUÊNCIA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

RESUMO PERÍODO ____/_______         

 

 

DATA:         /       / 

 

VISTO FAI:____________________________ 

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:Coordenação Direito e Núcleo de Pesquisa, 

Produção e Divulgação Científica 

COTA DE 

BOLSAS: 

  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: FONE: 

SECRETÁRIA DO CURSO: FONE: 

DISCIPLINA MONITORIA:  PERIODO: 

MONITOR:  PERIODO: 

DATA ATIVIDADES CUMPRIU NÃO CUMPRIU 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Responsável Monitoria 

 

 

Secretária do Curso 
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PROGRAMA DE MONITORIA __________ semestre de _______ 

PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE-MONITOR 

 

Monitoria: (     ) 

Remunerada 

(     ) 

Voluntária 

Curso:  

 
Disciplina:  

Professor-

Orientador: 

 

Período do Plano de 

Trabalho: 

___/___/___ a ___/___/___ 

Descrição das atividades a serem executadas pelo estudante-monitor:  

1. Assistência aos estudantes na resolução de exercícios e esclarecimento de 

dúvidas (    ) 

Especificar: 

 

 

 

2. Assistência aos estudantes na execução e/ou desenvolvimento de trabalhos (    ) 

Especificar: 

 

 

 

3. Elaboração de material didático complementar (    ) 

Especificar: 
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________________, ____ de ___________________ de _______ 

 _________________________________________ 

(Assinatura do Professor-Orientador) 

_________________, ____ de ___________________ de _______ 

_________________________________________ 

(Assinatura Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica) 

 

No início das atividades do Estudante-Monitor, incluir seu nome no campo abaixo. Deve ser 

entregue ao Estudante-Monitor uma cópia deste Plano de Trabalho, do Plano de Ensino e do 

Plano de Aula da disciplina. 

Estudante-

Monitor: 

 

 

 

 


